ANNONSER

Tirsdag 19.
22. juni
juni 2021
SØR-TRØNDELAG Lørdag
2021

ORKANGERDAGENE
18.–27. JUNI 2021 - ET TILBUD FOR ALLE!

LØRDAG 19. JUNI

ÅRETS PROGRAM

ÅRETS PROGRAM

10.00 Treindustrien i Orkland
Åpning av bildeutstilling i Tregruppens
visningsrom vis-avis Cafe Corner, Amﬁ OTI

Marit Mjøen

10.00-14.00 Frivilligsentralen – Kaffe

MINIKONSERTER
// HYGGELIGE SAMMENKOMSTER // MARKED
10.00-16.00 LITJ-NERØRA
OMVISNINGER
// KULTURELLE
INNSLAG // KUNSTUTSTILLING
– Skattekammeret
10.00-13.00 Litj-Nerøra
FAMILIEDAG
//
BARNEAKTIVITETER
// STOLPEJAKT // TORGDAG
13.00-16.00 Litj-Nerøra – Skattekammeret
11.00-15.00 Nr. 66 Kunstutstilling
11.00-13.00 ORKLANDFANFAREN

Hvordan bevare og restaurere trehus
Opplevelser for store og små

Samling
11.00 22.
TIRSDAG
JUNIpå Orkanger Torg

En av postene i Den digitale kultursti Nerøra er ved Fallet med utsikt over Gammelosen.
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Stein Grøtjord i Orkla Laft skal
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har langetradisjoner
i Norge.
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Bakgårdsmarkeder
Lørdag 19. juni er det
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Marthe Aarland
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12.00 Konsert på Orkanger Torg
14.00 Interiør og bærekraft
Orkdal skolekorps
konsert
ved
13.00 Skjetne
Design og –Myhr
Interiør,
Elvepromenaden
Orkdalsveien
56

Orkdal
Janitsjar – konsert ved Orkdal helsetun
13.00 Nr.
66 Kunstutstilling
17.00-20.00
12.00 Åpning av «Trehusbyen Nerøra» ved Coop
Extra, Orkanger. Åpning ved Anja Tjelﬂaat

ONSDAG
23. JUNI
12.00-15.00 Åpen bakgård –

Orkdalsveien 3
Nr.
66
Kunstutstilling
Nerøramarked – Skjulsviksgt. 4
«Opplevelsesstien»
Barnevognas Extra-tur
Oppmøte: Ulvåsen
14.00 Digital Kultursti. Oppmøte: Damphuset
19.00-21.00 Uterestaurant Nedre Rømme
• På
scenen Lasse Haugen
SØNDAG 20.
JUNI
• Bill kjøpes på Hoopla.no
12.00-16.00 Bakgårdsmarked i Johan Richtersgt. 2
17.00-20.00
12.00-16.00
18.00
12.30-13.30

13.00 Digital Kultursti. Oppmøte: Damphuset

TORSDAG 24. JUNI
MANDAG
21. JUNI
17.00-20.00 Nr. 66 Kunstutstilling

17.00-20.00 Nr. 66 Kunstutstilling
18.00 Stolpejakt «Nerøra»
Digital Kultursti.
Oppmøte:
17.00-18.00 Oppmøte:
Orkanger
kirke Damphuset
18.00 Hvordan behandle/restaurere/lafting av
19.00-21.00 Uterestaurant Nedre Rømme
trehus, sted: Nygata 9
• På scenen: Erik Hoel
• Jan Arild Sletvold, Tregruppen Orkland/
• Bill kjøpes på Hoopla.no
Næringshagen i Orkdalsregionen
• Rolf Håkon Vennes, AG-TRE
Obs! Alle arrangement avvikles i tråd med lokale smitte• Stein Grøtjord, Orkla Laft
vernregler og•etter
råd
fra kommunelegen.
Vi anbefaler
Trond
Ingar
Fagerli, Meldal Byggservice
publikum til bruk av munnbind ved utendørsarrangement.

TIRSDAG 22. JUNI

14.00 Interiør og bærekraft – Skjetne Design og
Myhr Interiør, Orkdalsveien 56
HOVEDSPONSORER 2021
17.00-20.00 Nr. 66 Kunstutstilling

HOVEDSPONSORER 2021

Obs! Alle arrangement avvikles i tråd med lokale
smittevernregler og etter råd fra kommunelegen.
Vi anbefaler publikum til bruk av munnbind ved
utendørsarrangement.

Annonse

Spør oss om forsikring - vi satser lokalt!
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